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LIVET EFTER DÖDEN –  
HANTERINGEN AV DÖDA 

Fredrik Fahlander 

The present text concerns theoretical and methodological 
aspects of burial archaeology with special attention given to 
the temporal dimension. It is argued that burial places need 
to be discussed individually from a bottom-up perspective 
in order to minimise the bias of regional and culture-centred 
generalisations. Such a microarchaeological approach fo-
cuses on social practice involved in the disposal of the dead 
as a mediating level between the local and particular on one 
hand and the normative and general on the other. Further, it 
is argued that the horizontal stratigraphy of burial places 
needs to be investigated in order to distinguish phases of 
change and alteration within sites. Such phases constitute 
more relevant points of departure for comparisons with 
phases of other sites, thus facilitating a more nuanced dis-
cussion on periods of contact and hybridisation between 
different social groups. 

 

"We don't understand death.  And the proof 
of this is that we give dead people a pillow". 

(Jerry Seinfeld 1) 

Graven som arkeologiskt objekt har 
onekligen en speciell plats inom ar-
keologin. Det är knappast någon 
slump om man betänker den starka 
emotionella laddningen i de faktiska 
                                                 
1 Seinfeld: The Pony Remark, säsong 2, epi-
sod 2, 1991. 

resterna av en sedan länge död männi-
ska. Detta att i graven stöta på både 
en individ och ett memento mori ver-
kar beröra många arkeologer starkt 
och påverka deras tolkningar av mate-
rialet i högre grad än vad gäller andra 
fenomen. Grovt sett kan man urskilja 
två huvudriktningar inom gravarkeo-
login: den sociala (som fokuserar på 
frågor om social identitet, sociala rela-
tioner, hierarkier) och den eskatologiska 
(som uppehåller sig mer vid existen-
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tialism, fenomenologi, kosmologi, re-
ligion, kult). Att utgångspunkten för 
bägge dessa perspektiv – att indivi-
dens sociala ställning eller att kollekti-
va religiösa och hinsidesföreställningar 
skulle materialiseras i gravläggningen 
– har sitt ursprung i 1800-talets 
världsbild, tas förvånansvärt sällan 
upp till kritisk diskussion. Är det verk-
ligen självklart att gravar i allmänhet 
alltid kan tolkas utifrån ett socialt 
och/eller eskatologiskt perspektiv? 
Finns det några givna förhållanden att 
utgå ifrån, exempelvis att de s.k. grav-
gåvorna speglar den gravlagdes kön, 
ålder och status eller att samma mate-
rial vittnar om eskatologiska föreställ-
ningar? Det finns uppenbarligen en 
konflikt här då samma material verkar 
både vara individuellt och kollektivt, 
rituellt och profant samt spegla både 
de levande och de döda. 

Av någon anledning verkar vi 
nästan programmerade att se en be-
gravning som en händelse vilken re-
flekterar en persons liv och en syn på 
döden och efterlivet. Peter Ucko kriti-
serade redan i slutet på 1960-talet ar-
keologernas och antropologernas nai-
vitet inom detta område. I ett (något 
sökt) exempel från Woodlands Private 
Animal Cemetery ifrågasatte han bl.a. 
gravgåvornas generellt presumtiva 
funktion för den avlidne. I kyrkogår-
dens gravar kunde man finna teddy-
björnar, filtar, halskragar, favoritleksa-
ker och mat i form av gummiben utan 
att djurägarna för den skull tillskrev 

djuren ett liv efter detta (1969:265). 
Ucko visade dessutom med ett flertal 
exempel på den stora variabilitet i be-
gravningsförfarande som har doku-
menterats av antropologer och histo-
riker, och som motsäger den förmo-
dade homogeniteten i gravmaterialens 
bakomliggande idéinnehåll. Även om i 
stort sett alla arkeologiska tolkningar 
kan avfärdas med ett väl valt etnogra-
fiskt exempel av den som så öns-
kar (Chapman 1987), så går det inte 
att komma ifrån att Ucko har poänger 
i sitt resonemang. Men varför har vi så 
svårt att se variabiliteten och kom-
plexiteten bakom hanteringen av 
döda? Egentligen är ju tanken på att 
en persons sammantagna persona au-
tomatiskt skulle artikuleras i gravkon-
struktion och innehåll ganska orimlig. 
Att just ålder, kön och status dessut-
om skulle vara de viktigaste faktorerna 
att framhålla i graven, är en tankefigur 
vars empiriska stöd egentligen är 
svagt. Det faktum att ingen begraver 
sig själv verkar heller inte hindra 
många arkeologer från att mer eller 
mindre automatiskt koppla gravinne-
håll till den begravde. 2 
                                                 
2 Psykologen Sam Gosling har specialis-
erat sig på att utifrån studier av en per-
sons prylar på sin arbetsplats, bil och hem 
beskriva dennes personlighet. Intressant 
nog måste dock även Gosling (som har 
tillgång till en ännu levande persons ma-
teriella omgivning) ändå tillstå att det är 
orealistiskt att uttala sig om personlighet 
och preferenser utan att använda sociala 
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I denna text vill jag ta upp ett antal 
grundläggande temata kring de olika 
processer som normalt är involverade 
i hanteringen av döda; exempelvis 
kroppens transformation, själva gra-
vens ”efterliv” (i historien och i arkeo-
logisk forskning) samt dess rumsliga 
och tidsmässiga relation till andra gra-
var. Dessa olika processer arbetar ge-
nerellt sett efter separata förutsätt-
ningar och logiker, men i skärnings-
punkterna däremellan kan de initiera 
olika typer av handlingar, praktiker 
och föreställningar hos de efterlevan-
de. Genom att uppmärksamma sådana 
skärningspunkter och små förändring-
ar/förskjutningar i gravpraktik, dvs. 
studera undantag och ”misslyckade” 
ritualer, kan vi ofta få fram intressant 
information utöver vad som är möjligt 
med ett generaliserande perspektiv. 
Här är tid, sekvens och lokal variation 
centrala parametrar som i gynnsamma 
fall tillåter oss att närma oss mer svår-
åtkomliga ideologiska och kosmolo-
giska föreställningar kring kropp, 
identitet och eskatologi. 

                                                             
stereotyper och generaliseringar (Gosling 
2008:82, 150ff). Gosling skulle sannolikt 
misstroget skaka på huvudet om någon 
föreslog att man utifrån gravkonstruktion 
och gravinnehåll (som någon annan gjort 
i ordning) skulle kunna säga något 
väsentligt om personen som är begravd. 

Om katten själv får välja  
Det är anmärkningsvärt att så många 
avhandlingar och böcker som behand-
lar ofta berättar samma historia om 
gravarkeologins bakgrund; man verkar 
ha enats om hur perspektiven på dö-
den och vad gravar representerar har 
förändrats över tid, och har skapat en 
kanon av centrala texter (se t.ex. Par-
ker Pearson 1999). Generellt sett bru-
kar en sådan bakgrund ta avstamp i 
det kulturhistoriska perspektivet, där 
gravskick ansågs indikera en kulturs 
utbredning i relation till andras. Bör-
jan på den moderna gravarkeologin 
brukar förläggas till slutet av 1960-
talet och till Arthur Saxe och Lewis 
Binfords artiklar i specialnumret ”Ap-
proaches to the Social Dimensions of 
Mortuary Practices” (Brown 1971), 
där tolkningarna istället handlade om 
social struktur och om tanken att ett 
gravfält speglar både horisontell och 
vertikal hierarki. Under 1980-talet för-
sköts perspektivet till att å ena sidan 
handla om graven som rituell arena, å 
andra sidan återgå till de symboliska 
och eskatologiska frågeställningar som 
präglade 1800-talets fornforskning (se 
t.ex. Chapman, Kinnes & Randsborg 
1981).  
          Historieskrivningarna brukar 
generellt räkna upp samma författare 
och diskutera samma arbeten, trots att 
bredden i den gravarkeologiska forsk-
ningen är mycket större och mer 
komplex än vad man kan förledas att 
tro utifrån ett sådant förenklat forsk-
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ningshistoriskt narrativ. Det är gene-
rellt sett inget fel med idéhistoriska 
sammanställningar av en subdisciplins 
teoretiska och metodologiska utveck-
ling, men i detta fall är sammanställ-
ningen kontraproduktiv genom att 
den ger en falsk bild av en teoretisk 
och metodologisk utveckling mot allt 
mer raffinerade analyser. En snabb 
genomgång av ett antal gravarkeolo-
giska texter producerade på 2000-talet 
visar istället att även många av dessa 
utgår från ett set av standardiserade 
metoder och frågeställningar i sina 
analyser, utan att närmare kritiskt dis-
kutera deras relevans för den aktuella 
studien. 

Det kanske tydligaste resultatet 
av historieskrivningen är den olyckliga 
uppdelningen i sociala (processuella) 
och eskatologiska (postprocessuella) 
perspektiv. Vissa menar t.o.m. att 
denna skiljelinje placerar de bägge 
riktningarna som extremer i ett konti-
nuum där arkeologen kan välja an-
tingen det ena eller det andra synsät-
tet. I själva verket är det sällan möjligt 
att i praktiken skilja ut ett socialt fält 
från ett annat, då dessa snarare är oli-
ka aspekter av mer omfattande ideo-
logier (Fahlander 2003:27ff). Av detta 
följer dock inte nödvändigtvis att ett 
holistiskt helhetsperspektiv som för-
söker fånga både sociala och eskatolo-
giska aspekter alltid är ett bättre alter-
nativ (jfr Artelius & Svanberg 2005). 
Det är naturligtvis viktigt att undvika 
arbiträra uppdelningar och fack, men 

ett holistiskt perspektiv bibehåller 
trots allt tanken att det skulle finnas 
ett generellt informationsinnehåll i 
gravar. Dessutom kan man kanske 
förledas att tro att det är möjligt att 
medelst en ’tjock’ beskrivning kring 
en grupp gravar nå fram till en total 
tolkning och en slutgiltig berättelse. 

Vad som till syvende og sidst 
artikuleras vid en begravning beror av 
ett antal olika komplexa processer 
med ganska skilda resultat. En grav 
kan ju vara så många olika saker. Ur 
en pragmatisk synvinkel är det en 
praktik som söker lösa ett kvittbliv-
ningsproblem; i de flesta fall måste de 
efterlevande göra någonting med den 
döda kroppen. Man kan släpa ut den i 
skogen eller upp på ett berg, man kan 
stoppa in den i en grotta eller dränka 
den under vatten, man kan bränna 
upp den eller gräva ner den, behålla 
kroppen i bostaden eller bygga ett 
speciellt hus åt den. Mängden av an-
tropologiskt dokumenterade varianter 
är närmast outsinlig (Metcalf & Hun-
tington 1991). Eftersom inga generella 
regler finns bör arkeologens första 
fråga vara varför? Varför ligger dessa 
saker i just denna grav, varför är den 
konstruerad på ett visst sätt och place-
rad just där vi finner den. Kort sagt: 
vilken typ av information, social 
och/eller eskatologisk, har vi att arbe-
ta med i varje specifikt fall? Det kan ju 
trots allt inte vara speciellt kontrover-
siellt att påstå att vissa gravar inte alls 
innehåller aspekter av religion eller 
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eskatologiska föreställningar. I andra 
fall har gravens konstruktion och in-
nehåll inget alls specifikt med den dö-
des liv och person att göra. Vissa gra-
var reflekterar en social verklighet, 
men i en annan grupp maskeras den 
istället. Oftast rör det sig sannolikt om 
en mix av några av dessa faktorer som 
ibland samverkar, ibland går på tvärs, 
ibland accentuerar varandra och 
ibland tar ut varandra. Min enkla men 
viktiga slutsats är att vi måste bli bätt-
re på att diskutera de specifika forma-
tionsprocesserna bakom varje indivi-
duell grav eller samling av gravar, 
istället för att förutsätta relationer som 
inte har stöd i vare sig arkeologisk el-
ler antropologisk empiri. 

Så nära får ingen gå? 
En ständigt återkommande fråga 
inom samhälls- och humanvetenska-
perna gäller vilken generaliseringsgrad 
som är lämpligast mellan det individu-
ella och strukturella eller mellan det 
lokala och globala. Efter en period 
under 1980- och 1990-talen där man 
under postmodern inspiration fokuse-
rat på det individuella och det specifi-
ka, verkar pendeln återigen börja 
svänga mot de stora synteserna (t.ex. 
McNeill & McNeill 2003; Diamond 
2005). Debatten har ofta en tendens 
att utmåla det specifika och det gene-
rella som motsatser som utesluter var-
andra. Dock bör det påpekas att bägge 
perspektiven lider av liknande pro-

blem. Den postmoderna fixeringen 
kring det individuellas specificitet kan 
exempelvis vara lika deterministisk 
och stel som det mest renodlade struk-
turfunktionalistiska argument. Det kan 
knappast röra sig om ett givet förhål-
lande mellan det generella och det 
partikulära; valet av generaliseringsni-
vå har ju i slutändan att göra med vil-
ka frågor vi vill ställa och vad materia-
let tillåter. Relevant avgränsning och 
abstraktionsnivå kan därför knappast 
handla om ett val utifrån personliga 
preferenser, utan något som måste 
avgöras från fall till fall (jfr Strathern 
1991:xv-xxiii; Huntington 1996:29).  

I arkeologiska sammanhang har 
ett generaliserande synsätt av tradition 
varit allenarådande oavsett om det 
gäller kulturhistoriska, processuella 
eller postprocessuella perspektiv. Lite 
tillspetsat kan man påstå att vi egentli-
gen aldrig slutat vara kulturhistoriker, 
eftersom ”kulturen” fortfarande är ut-
gångspunkten för tolkningar av mate-
riella spår – detta oavsett om man an-
ser den vara statisk och homogen 
(processuellt) eller föränderlig och he-
terogen (postprocessuellt). 

Ett något absurt (men ändå säl-
lan ifrågasatt) exempel på detta är 
Malmers (2002:138) tolkning av fyra 
mellanneolitiska gravar i Ingelstorp 
som representanter för två gravlinjer 
(två gravar på rad!). I detta fall har 
Malmers föreställning om stridsyxe-
kulturens rigida gravskick fått alltför 
stort spelrum i tolkningen av det fak-
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tiska materialet. Om man istället för-
söker att i högre grad utgå från ett 
händelseorienterat och multilokalt 
perspektiv där individuella platser 
främst diskuteras utifrån sin egen spe-
cifika kontext, får dessa större möjlig-
het att påverka den allmänna fiktionen 
av ett område under en viss tidsperiod 
(fig. 1). 

I begreppet fiktion ingår ett an-
tal mer eller mindre inkommensurabla 
nivåer av föreställningar som går på 
tvärs genom det specifika och det ge-
nerella. Begreppet avser inte att fram-
ställa kunskap såsom påhittad eller 
utan koppling till empiri, utan vill 
framhäva och tydliggöra kunskapens 
mångbottnade konstitution i form av 

 
Fig 1. Skilda synsätt – Olika perspektiv. I 
traditionella (processuella/tolkande) per-
spektiv finns en uppfattning om kulturers 
”normalitet” som sällan tillåter att enskilda 
platser förändrar den generella bilden. Det 
mikroarkeologiska perspektivet möjliggör ett 
friare synsätt genom att analysera varje lokal 
individuellt, så långt det är möjligt. Därmed 
tillåts specifik information i högre grad att 
förändra den generella bilden (fiktionen) av 
en region och ett tidsavsnitt. 

stereotyper, generaliseringar, förut-
fattade meningar och sammanställd  
empiri. 

Förvisso spelar frågeställningen 
en stor roll för studiens avgränsningar, 
men en alltför hög generaliseringsgrad 
blir sällan fruktbar, oavsett frågeställ-
ning. Att exempelvis tala om ”ro-
merskt gravskick” är ju onekligen en 
ganska meningslös generalisering som 
bortser från både förändring över tid, 
lokal variation och social heterogenitet 
i en i övrigt multietnisk social forma-
tion. Mer rimligt är kanske att lägga 
sig på en regional nivå och diskutera 
gravskick inom en socken, ett land-
skap, höjdplatå eller dalgång. Sådana 
avgränsningar brukar utgöras av ett 
”lagom” stort, biotopiskt definierat, 
landskapsrum, eller ett territorium där 
man kan förutsätta regelbunden kon-
takt och viss enhetlighet mellan olika 
grupper som agerar i området. Ibland 
överensstämmer dessa områden med 
moderna politisk-ekonomiska indel-
ningar, ibland inte. Den temporära 
avgränsningen är oftast en kulturhi-
storisk eller teknisk/stilistisk period-
indelning (t.ex. Kongemose, Magle-
mose, Ertebölle eller folkvandringstid, 
vendeltid, vikingatid). 

Utifrån ett kulturhistoriskt eller 
processuellt perspektiv är dessa av-
gränsningar normalt sett rimliga, ut-
ifrån synen på förhistoriska samhällen 
som statiska och ”kalla”. Argumenten 
är ofta att detaljerade studier snarast 
skulle förstärka det brus och ludd som 
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finns kring varje kulturs kärna, och 
göra att man inte kan ”se skogen för 
alla träd” (Fahlander 2007). Utifrån ett 
mindre statiskt perspektiv, där indivi-
derna förutsätts vara heterogena och 
ha ett visst mått av individuell driv-
kraft och omvärldsuppfattning (agen-
cy), är naturligtvis denna typ av grova 
och arbiträra avgränsningar alldeles 
för vida. Det finns många studier som 
visar hur gravskick kan variera relativt 
mycket i en region och tidsperiod. 
Bara för att nämna ett par exempel 
visar Bietti Sestieri (1992) bl.a. på hur 
italiska järnåldersgravfält skiljer sig åt 
inom en region, och Svanberg (2003) 
har visat på regional såväl som kultur-
historisk variation i gravritualer i vi-
kingatidens Skåne. Det verkar m.a.o. 
inte bara vara gentemot vår samtid 
som vi präglas av en kolonial attityd 
där vi ser oss själva som reflexiva och 
föränderliga i vår kultur medan den 
Andre är inlåst och underställd sin 
(Z ̌ižek 2008:125). Den reflexiva själv-
medvetenhet vi menar oss ha om oss 
själva och vår kultur, är inte nödvän-
digtvis något förbehållet medlemmar 
av nutida industrialiserade nationer. 

Att det enskilda gravfältet kan 
utgöra en ”naturlig” avgränsning bru-
kar såväl processuella som postpro-
cessuella arkeologer kunna framhålla, 
oavsett om det gäller sociala eller es-
katologiska analyser. Kanske baseras 
tankefiguren på den historiska kyrko-
gården eller bygravfältet, vilken i 
många fall säkert kan vara en fullt re-

levant utgångspunkt. Men för många 
förhistoriska perioder och platser kan 
även denna nivå av generalisering vara 
för grov. Alla gravfält har en utveck-
ling och historia som sällan (med un-
dantag av moderna krigskyrkogårdar) 
är planerade från början till slut (La-
queur 2001). På platser som växer 
fram långsamt och diskontinuerligt 
över flera generationer blir processer-
na ofta komplexa och medför undan-
tag och kompromisser. Knappast nå-
gon kunde ju under anläggningstiden 
ha full överblick över gravarnas pla-
cering och utformning på det sätt som 
vi kan ha i efterhand. Den som grävde 
den sista graven kunde sannolikt inte 
ens se alla tidigare gravar, än mindre 
veta exakt hur de anlagts och vem el-
ler vad som fanns i dem. I ett samhäl-
le utan text är det heller inte säkert att 
man kommer ihåg ”hur man gjorde 
senast” om det går årtionden mellan 
dödsfallen. Därtill kan man lägga att 
även den mest reglerade ritual trots 
allt drabbas av meningsförskjutningar 
mellan individer och över tid, och när 
samhälle och miljö förändras kan 
glappet mellan ursprunglig tanke och 
praktik öka markant tills en förändring 
eller rekonstruktion blir nödvändig 
(Derrida 1995). 

Grabben i raden bredvid 
En intressant studie som försöker 
fånga både det lilla och det stora i en 
och samma gravstudie är John Chap-
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mans (2000) analys av tre ungerska 
gravfält (Kisköre-Damm, Tiszapolgár-
Basatanya och Budakalász) från slutet 
av neolitikum till sen kopparålder. 
Chapman menar att gravfälten inte 
kan sägas utgöra helheter eftersom 
ingen av de som begravt sina döda där 
har kunnat uppfatta dem som färdiga. 
”Helheten” menar han är en ahisto-
risk enhet förbehållen arkeologerna 
(Chapman 2000:162).  
          I ett försök att kryssa mellan 
det generella och det lokala har 
Chapman istället utgått från gravlinjen 
som minsta enhet i sin studie. I grav-
linjen kan han identifiera en relativ 
kronologi för varje rad av gravar, nå-
got som han kopplar till en hushålls-
enhet. På detta vis kan han diskutera 
både synkron och diakron variation, 
s.k. mikrotraditioner, inom vart och ett 
av gravfälten samt mellan de tre. Re-
sultatet av hans studie påvisar (föga 
överraskande) en substantiell regional 
variabilitet inom och mellan de tre 
gravfälten, men även vissa gemen-
samma strukturer. Problemen med 
hans angreppsätt ligger dock i kopp-
lingen mellan gravar på rad och hus-
håll, den är ett postulat a priori som 
borde vara en öppen fråga att utreda 
snarare än att förutsätta. Dessutom är 
relationerna mellan de olika raderna 
svårdefinierade eftersom det är omöj-
ligt att veta tidsdjupet: har det gått en 
månad, ett år eller fem år mellan be-
gravningarna? Dock är greppet i sig 
intressant att utveckla vidare. Chap-

man uttrycker viss förvåning över att 
synsättet används så sparsamt inom 
förhistorisk arkeologi, när det är så 
uppenbart att gravfält är kumulativa 
enheter vars konstitution beror av oli-
ka praktiska omständigheter (t.ex. vin-
ter – sommar) såväl som varierande 
sociala förutsättningar (antal närva-
rande, tillgång till materialiteter etc.). 

Även Johannes Müllers (2002) 
studie av ett antal neolitiska gravar i 
Trebur utgår från gravlinjer, men med 
en mer utvecklad metodik. Trebur-
gravfältet innehåller gravar från vad 
som verkar vara två olika grupper 
med skilda begravningspraktiker och 
materiell kultur. Hinkelsteinkulturen 
är den äldsta av de två (ca 5500-4800 
f.Kr.) och tillhör det bandkeramiska 
komplexet.  Den efterföljande (och 
eventuellt överlappande) Großgarta-
cherkulturen (ca 4800-4600 f.Kr.) 
kopplas till stichbandkeramisk kultur 
(Preuss 1996-99; Spatz 1996). Den 
mest iögonfallande skillnaden mellan 
de två är att Hinkelsteinkulturen be-
graver sina döda i rader. För Müller 
var det därför från början uppenbart 
att Trebur inte var ett vanligt gravfält 
som representerar en och samma so-
ciala grupp. Hans problem var snarare 
att typologin inte stämde med de tret-
tiofem 14C-dateringarna från gravarna. 

För att få klarhet i Treburs hori-
sontella stratigrafi delade han därför 
först in gravarna i Thiessenpolygoner 
(matematisk beräkning av den yta som 
omger varje grav i relation till de
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Fig 2. Utbredningen av de två gravgrupperna. Bilden till vänster visar med olika färger de rader av 
gravar som Müller identifierat. Bilden till höger visar utbredningen av gravarna för Großgartacher- 
(röd) respektive Hinkelstein- (grön) kulturerna (efter Müller 2002, fig. 4, 2). 

 
Fig 3. Treburgravfältets horisontella stratigrafi. Bilden till vänster visar isobarer baserade på olika 
14C -dateringar där rött indikerar de äldsta och blått de yngsta gravarna. Bilden till höger visar 
Müllers tolkning av gravfältets framväxt utifrån tre olika områden (grå ovaler) (efter Müller 2002, 
fig. 5-9, 10). 

andra), varpå han interpolerade de 
daterade gravarna för att få en upp-
fattning om den kronologiska utveck-
lingen på platsen. Med tanke på att 
antalet gravar inte är överdrivet stort 
kunde det ha räckt med att märka de 
daterade gravarna i en färgskala från 
äldsta till yngsta, men genom interpo-
leringen uppskattas även de odaterade 
gravarnas ålder utifrån positionen av 
de daterade, vilket ger en generell bild 
av hela ytan. Müller tolkar resultatet 

(fig. 2 och 3) som att de båda grup-
perna sannolikt samexisterade under 
en period och att gravfältet växte fram 
utifrån tre olika centra. Istället för att 
se Trebur som ett traditionellt gravfält 
där en homogen bosättning över en 
kortare tid begravt sina döda, finner 
han det troligare att det rör sig om 
mindre, lokala, grupper som parallellt 
använt platsen över flera generationer. 
Det går naturligtvis att kritisera Müller 
för att dra för långtgående slutsatser 
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av ett fåtal 14C-dateringar manipulera-
de med statistik, speciellt då tidsspan-
net mellan den äldsta och den yngsta 
ligger inom felmarginalen för kalibre-
rade dateringar (2 sigma). Kanske kan 
det räcka att grovt identifiera två faser 
bestående av Hinkelstein i syd som 
breder ut sig mot nordväst där 
Großgartacher tar över och fortsätter 
mot öst. Utifrån det perspektivet kan 
man diskutera en möjlig hybridise-
ringsprocess, där de materiella ut-
trycken förändras först (från Hinkel-
stein till Großgartacher) medan grav-
linjetraditionen överlappar de två un-
der en period. Oavsett om man vill 
tolka gravfältet i termer av social plu-
ralism eller av gradvis föränd-
ring/hybridisering, så illustrerar Mül-
lers och Chapmans studier problemen 
med att se gravfält som helheter. En 
jämförande analys i fråga om eskato-
logi, status, genus eller social stratifie-
ring som omfattar samtliga gravar 
skulle sannolikt bli både otydlig och 
missvisande i fråga om Trebur, men 
om man utgår från exempelvis tre oli-
ka faser (tidig – hybrid – sen) kan man 
erhålla en mer nyanserad bild över 
den sociala utvecklingen utifrån dessa 
eller andra faktorer. 

Horisontella stratigrafier  
Ett uppenbart problem med denna 
typ av detaljerade undersökningar av 
gravfält är att många inte alls är tydligt 
uppdelade i olika zoner med skilda 

begravningstraditioner och materiell 
kultur; inte heller är linje- eller radbe-
gravningar speciellt frekvent före-
kommande i förhistorien.  

Gravfältens horisontella strati-
grafi är tvärtom långt ifrån självklar 
eller förutsägbar, vilket Browns (1993) 
studie av ett historiskt gravfält från 
New England i Nordamerika visar. 
Med hjälp av genealogiska data och 
inskriptioner på gravstenarna kunde 
Brown isolera medlemmarna i släkten 
Coolidge som i sex generationer be-
gravdes på kyrkogården (sammanlagt 
37 individer). Det råder dock inget 
enkelt samband mellan de olika gra-
varnas placering. Utmärkande är gra-
ven för Elizabeth Coolidge som dog 
av smittkoppor år 1776 och placera-
des tillsynes liminalt, skild från resten 
av familjen. Orsaken till att Elisabeth 
skiljdes ut rumsligt berodde dock inte 
på dödorsaken och rädsla för smitta, 
vilket Brown först förutsatte, utan 
istället visade det sig att de två olika 
huvudgrenarna av familjen begravde 
sina anhöriga efter olika rumsliga 
mönster. Den ena grenen ligger be-
gravd i ett snävt kluster, huvudsakli-
gen i form av två rader i mitten av 
kyrkogården. Den andra, som Eliza-
beth Coolidge tillhörde, ligger betyd-
ligt mindre samlad, och ur det per-
spektivet passar hennes grav trots allt 
in i mönstret för sin gren av familjen 
(Brown 1993:155). Det är lätt att låta 
sig nedslås av komplexiteten i Browns 
exempel, men om vi är tillfreds med
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Fig 4. Variation som normalitet. Schematisk skiss över de två släktleden i familjen Coolidge. 
Nathaniels släktlinje är väl samlad i en grupp (stor streckad oval) medan Johns är mindre samlad. 
Elizabeths grav i nordöst (efter Brown 1993:154). 
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Fig 5. Ajvides horisontella stratigrafi. Gravarna från de tre olika faserna är ungefärligen avgrän-
sade rumsligt med streckade linjer (bilden är skapad i ArcGis av författaren.
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en något högre generaliseringsgrad än 
hos Brown bör de flesta ansamlingar 
av gravar kunna organiseras efter en 
generell utvecklingsriktning. Inte 
minst eftersom nya gravar på något 
sätt måste förhålla sig till tidigare an-
lagda.  
          I vissa fall är det även möjligt 
att skilja ut olika faser av begravningar 
och därmed få en relativ kronologi 
mellan grupper av gravar. Jag har ar-
betat med två gravfält på detta sätt, 
det mellanneolitiska Ajvide på Got-
land och det senmesolitiska Skate-
holm i Skåne, båda två välkända och 
relativt väldokumenterade gravfält (se 
t.ex. Larsson 1988; Österholm 2008). 
Skateholm och Ajvide är bägge platser 
som vid första anblicken ger intryck 
av att man har haft ett till synes 
oproblematiskt förhållande mellan 
dagliga aktiviteter och döda kroppar. 
Bägge platserna är strandbundna och 
är tolkade som kombinerade bo- och 
gravplatser för en mindre grupp 
jagande, fiskande och samlande indi-
vider. 

Den horisontella metoden, som 
bygger på rumslig spridning av typo-
logiska serier av liknande artefakter, 
kan inte direkt appliceras på Skate-
holm och Ajvide eftersom kvantiteten 
av typologiska element är för liten och 
osäker. Men eftersom äldre gravar till 
viss del determinerar placeringen av 
efterföljande, har det varit möjligt att 
utifrån elementanalys av gravarnas 
konstruktion och innehåll identifiera 

en generell utveckling. Det rör sig na-
turligtvis om grader av generalisering, 
och det är lätt att sammanblanda kro-
nologiska förändringar med intern 
variation, men i stort låter sig en fas-
indelning av de bägge platserna göras3. 

Det gotländska Ajvide är ett in-
tressant exempel på ett kluster av gra-
var som knappast kan ses som ett 
gravfält i vanlig mening. Platsen ver-
kar ha använts mer eller mindre inten-
sivt under flera olika perioder, snarare 
än kontinuerligt av en och samma 
grupp människor. Den horisontella 
stratigrafin följer i stort den sjunkande 
vattennivån och vattenlinjens för-
skjutning, varför vi finner de äldsta 
gravarna i norr och de yngsta i söder. 
Utvecklingen är dock inte helt linjär; 
istället verkar gravarna anlagts i olika 
omgångar med viss överlappning. Vid 
noggrannare analys av både gravinne-
håll, placering och konstruktion visar 
det sig att de bildar vissa kluster och 
området generellt sett kan delas in i 
tre olika faser: en nordlig, en mellan-
liggande, och en sydlig grupp gravar 
(fig. 5).  

Utifrån denna grova horisontel-
la stratigrafi kan vi notera flera intres 
santa förändringar över tid i synen på 
döden och döda kroppar. Exempelvis 

                                                 
3 För detaljerad diskussion kring de olika 
faserna på Ajvide och Skateholm, se Fah-
lander 2003; 2006; 2009 för Ajvide, samt 
Bäcklund Blank & Fahlander 2006; Fah-
lander 2008a för Skateholm. 
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tillhör samtliga kenotafer4 och se-
kundärt manipulerade gravar den för-
sta fasen, medan dubbel- och trippel-
gravarna bara återfinns i mitten av 
området. Den södra, tredje, fasen 
uppvisar till skillnad från de tidigare 
en mer homogen och konsekvent be-
gravningsritual med liten variation 
(Fahlander 2006:213f). Dessa distinkta 
drag i hanteringen av döda är viktiga 
eftersom det sätter förekomsten av 
kenotafer, de s.k. T-gravarna eller de 
uppgrävda skallarna, dubbelgravarna 
samt området med spridda ben in i 
skilda kontexter som inte kan sägas 
indikera en enhetlig, kulturspecifik, 
attityd till döden och de döda. Snarare 
är det olika idéinnehåll och motiv som 
ligger bakom dessa aktiviteter och de-
ras förändring över tid. Den södra 
och sista fasen är även intressant i det 
att den uppvisar en ökad relation till 
materialiteter och praktiker som nor-
malt associeras med den s.k. båtyxe-
kulturen. Vissa av gravarna har i all-
mänhet unga 14C-värden och i områ-
det återfinns exempelvis båtyxa och 
lårbensformad slipsten. Istället för att 
förklara bort detta ”främmande” ma- 

                                                 
4 De flesta gravar innehåller genombor-
rade sältänder och ibland rörben, men 
kenotafgroparna saknar inte bara skelett, 
utan även just dessa attribut. Det är rim-
ligt att anta att dessa generellt sett utgjort 
personlig utsmyckning, och därmed in-
dikerar frånvaron av dessa att några 
kroppar aldrig förmultnat i groparna. 

terial i termer av utbyte eller handel,  
kan de ses som en tid av hybridisering 
mellan olika mellanneolitiska traditio-
ner (Fahlander 2006). Dessa exempel 
komplicerar onekligen den allmänna 
kulturcentrerade bilden av Gotlands 
gropkeramiker som egalitära och jäm-
ställda, fixerade vid sälar och grisar 
samt benägna till skallkult. Vi kan 
istället se hur attityden till döden och 
döda kroppar förändras över tid, och 
att interaktionen med andra grupper 
på fastlandet intensifieras under den 
sista fasen. 

På Skateholmsgravfältet finner 
vi många likheter med Ajvide, men 
också flera skillnader. Även här är det 
möjligt att urskilja ett antal olika faser. 
Den generella riktningen följer även 
här strandlinjen, men är motsatt den 
på Ajvide och går från söder mot 
norr. Skateholm är även uppdelad i 
två skilda områden, Skateholm I och 
II. Att döma av praktikerna vid han-
tering av döda kroppar, typologiska 
aspekter på artefakterna, samt strand-
linjeförskjutningen och erhållna 14C- 
dateringar, utgör Skateholm II sanno-
likt den tidigaste fasen av begravning-
ar. Här råder stor variabilitet och 
många olika typer av kroppar begrav-
des här (hundar, barn och vuxna av 
båda könen). Området avgränsas i öst 
och väst av enskilt begravda hundar, 
och i norr och syd av enskilt begravda 
barn under sju år (fig. 6). Detta möns-
ter av liminalt placerade barn och 
hundar är något av en nyckel till Ska-
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Fig 6. Synliggjorda skillnader. Gravarna på Skateholm I och II med begravda barn och hundar 
markerade i grått respektive svart. Observera att SII i verkligheten återfinns ca 150 m sydöst om 
SI (bilden är skapad i ArcGis av författaren). 
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teholms horisontella stratigrafi. Fe-
nomenet återkommer i nästa fas, i den 
södra delen av Skateholm I. Området 
är liksom det tidigare avgränsat i de 
fyra väderstrecken av enskilt begravda 
hundar och barn under sju år, men 
här ligger de om vartannat tillsam-
mans med andra ”märkligt” behand-
lade kroppar (Fahlander 2008b). Gra-
varna i denna fas är mindre varierade 
än på Skateholm II och innehåller fär-
re artefakter. Unikt för denna fas är 
även dubbelbegravningar av vuxna 
individer. Den horisontella utveck-
lingen fortsätter sedan i samma 
riktning och den tredje fasen utgörs av 
de norra gravarna på Skateholm I. I 
detta område finns inga hundar eller 
barn alls begravda, och liksom i fallet 
med Ajvide är variabiliteten mindre 
och gravskicket förhållandevis homo-
gent. 

Något som komplicerar tolk-
ningen av Skateholmsgravfältet är vad 
som verkar vara asynkrona aktiviteter 
under fas 2 och 3. Exempelvis över-
lagrar konstruktion 10 (som tolkats 
som en hydda) en av gravarna från fas 
2. Runt denna anläggning förekom-
mer så gott som samtliga postdeposi-
tionella manipuleringar av tidigare 
gravlagda. Dessa aktiviteter kan san-
nolikt betraktas som en separat fas där 
få eller inga nya gravar anlagts. Ett 
annat fenomen är de överlappande 
gravar som löper som en rad 
tvärsöver åsryggen i nord-sydlig rikt-
ning och som därmed bör vara bland 

de sist anlagda. Det är möjligt att även 
dessa aktiviteter kan kopplas till sam-
ma fas som de andra manipulationer-
na, vilket i så fall skulle innebära att de 
är utförda senare än fas 3 istället för 
mellan fas 2 och 3. 

Orsakerna till fenomenet med 
överlappande gravar är svåra att be-
döma. De kan vara resultatet av okun-
skap om var äldre gravar anlagts, eller 
av en medveten vilja att återknyta till 
äldre döda. De kan, liksom övriga 
postdepositionella manipulationer 
kring konstruktion 10, vara uttryck 
antingen för aggressivitet eller för 
vördnad mot tidigare döda, och kan 
därmed tolkas både socialt och rituellt. 
På ett generellt plan kan man kanske 
anta att om manipulationerna utförts 
av släktingar till de döda är ett rituellt 
och ”vördande” scenario troligast. 
Emellertid antyder benmaterialet från 
kulturlagren att Skateholm inte varit 
en permanent boplats, och därmed 
ligger det nära till hands att spekulera 
kring mer än en grupps nyttjande av 
platsen (Bäcklund Blank & Fahlander 
2006:265). De sekundära manipula-
tionerna och aktiviteterna kring kon-
struktion 10 skulle därmed kunna tol-
kas som spåren av en annan grupp 
individer än de som tidigare uppehållit 
sig på platsen. Följaktligen bör kanske 
manipulationerna hellre ses som ut-
tryck för ett aggressivt förhållningssätt 
mot andras döda, och kanske som ett 
medel för att överta och hävda en 
plats. Oavsett hur man tolkar de olika 
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faserna vittnar dock även denna plats 
om diversitet och förändring; mest 
påtaglig är kanske barnens och hun-
darnas förändrade status i döden – 
från att ha begravts liminalt till att ute-
slutas helt från övriga begravningar. 
Om denna distinktion på något vis 
speglar deras reella situation i samhäl-
let får dock tillsvidare lämnas öppet. 

En intressant gemensam faktor 
på både Ajvide och Skateholm är att 
det inte finns några klara korrelatio-
ner5 mellan gravarnas olika attribut 
och innehåll och den gravlagdas ålder 
eller kön. Yxor, fiskekrokar, harpuner 
m.m. återfinns i gravar såväl för män, 
kvinnor, små barn, gamla och hundar. 
En rimlig tolkning av gravarnas kon-
stitution på Ajvide och Skateholm är 
därför att begravningen var en kollek-
tiv praktik där grupper av varierande 
sammansättning deponerade föremål i 
graven. Detta skulle bl.a. förklara var-
för vissa barn och hundar begravts 
med föremål som de aldrig kunnat 
använda i livet. Huruvida gravskicket 
är kollektivt eller ej är en central fråga, 
                                                 
5 Tolkningen styrks delvis av analyser av 
muskelförslitningar som gjorts på flera 
individer begravda på Ajvide. Inga sam-
band kunde där påvisas mellan identifi-
erade förslitningsskador och de aktiviteter 
som antyds av gravartefakterna (Molnar 
2008:35, 44). Resultaten kan dock bara 
ses som en antydan eftersom det exem-
pelvis skulle krävas relativt intensivt båg-
skytte eller harpunering för att åsamka 
identifierbara förändringar i muskelfästen. 

eftersom detta naturligtvis kraftigt be-
gränsar möjligheterna för vissa typer 
av analyser. Robert Schmidts (2004) 
studie av Skateholm är belysande i 
sammanhanget. Efter att ha jämfört 
gravinnehåll med de begravdas ålder 
och kön menar han sig kunna påvisa 
två kvinnliga genus; ett traditionellt 
”kvinnligt” och ett annat som associe-
ras med förment manliga stenverktyg. 
Slutsatsen står dock och faller med 
antagandena att gravgodset direkt kan 
relateras till den begravde samt att 
hela Skateholm utgör en relevant hel-
het. Om gravinnehållet är ett uttryck 
för en närvarande grupp snarare än 
för den döda i sig, är det knappast 
möjligt att ens diskutera social stratifi-
ering eller göra distinktioner baserade 
på den begravdes kroppslighet. Om 
Skateholm dessutom skulle ha använts 
av olika oberoende grupper blir gene-
raliseringsgraden ännu högre.  

Det lilla och det stora  
Frågan om generaliseringsgrad är cen-
tral för att tolka gravtraditioner, oav-
sett om syftet är att diskutera sociala 
sammanhang eller eskatologiska 
aspekter. Vi måste alltid generalisera i 
viss mån, men en avgörande fråga är 
hur långt vi kan (bör) gå innan vi 
blandar äpplen med päron och smetar 
ut intressanta skillnader genom att 
jämföra gravar och uttryck som inte är 
jämförbara. Naturligtvis utgör den 
tillgängliga informationen i varje givet 
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fall begränsningar och möjligheter, 
men ofta spelar vår frågeställning den 
kanske viktigaste rollen. Det jag för-
sökt påvisa utifrån de olika exemplen 
är vikten av en öppen inställning till 
vad gravar kan tänkas artikulera. 
Många av de postulat som används 
för gravarkeologiska analyser bygger 
på en alltför osäker grund, och förut-
sätter ofta en gemensam och enhetlig 
syn på döden och den döda kroppen 
som vi rimligtvis inte kan förutsätta i 
alla lägen. Genom att ta ett steg tillba-
ka, fundera och undersöka de tillsynes 
självklara förutsättningarna för varje 
plats, får vi större möjligheter att 
närma oss en mer komplex bild av en 
plats under en viss tid.   

Utifrån ovan anförda exempel 
torde exempelvis fördelarna med ho-
risontell stratigrafi och detaljerade 
studier av gravfält vara uppenbara. De 
kan påvisa intern variabilitet och lokal 
utveckling samt ibland ge inblick i pe-
rioder av kontakt och hybridisering 
mellan olika sociala grupper. Vi får 
dessutom lämpliga indelningar av syn-
krona grupper inom vilka vi kan dis-
kutera status, genus, eskatologi etc. 
Trots det kanske en vän av ordning 
undrar över vad vi skall med ett antal 
lokala mikrohistorier till? Man kan 
givetvis utföra detaljanalyser av fler 
platser under samma premisser och i 
förlängningen jämföra samtida faser 
på olika gravfält. Likt den dendrokro-
nologiska metoden är det kanske möj-
ligt att lappa samman en relativ kro-

nologi för en regions skiftande attity-
der till döden och de döda istället för 
att tolka de olika platserna som mer 
eller mindre samtida helheter. Den 
partikulära och detaljerade analysen 
skapar bättre förutsättningar för att nå 
en generell bild av ett tidrumsligt av-
snitt och som mycket väl kan visa sig 
gå på tvärs eller överskrida traditionel-
la etniska eller materiella ”kulturer”.  

Men en lokal historia kan kan-
ske ibland få lov att vara just lokal och 
specifik, om inte annat i tidsperioder 
där det inte finns några relevanta jäm-
förbara platser. Det är kanske på den-
na punkt som det mikroarkeologiska 
perspektivet skiljer sig som mest från 
andra arkeologier. Vi kan naturligtvis 
inte enbart tolka specifika platser utan 
att se till processer utanför, men 
ibland är en lokal historia ändå bättre 
än en fiktion som bygger på alltför 
disparata data och alltför grova gene-
raliseringar. I både Ajvide och Skate-
holm finns många likheter både med 
varandra och med andra platser från 
samma tidsperiod. Jämför man Ajvide 
med t.ex. Västerbjers (också på Got-
land) finner man en hel del likheter i 
gravskicket, men även många aspekter 
som är unika för respektive plats. Ser 
vi exempelvis till gropkeramiska gra-
var innehållande båtyxa, är det svårt 
att se stora skillnader mellan dessa och 
en klassisk båtyxegrav, precis som 
många aspekter av det gropkeramiska 
gravskicket liknar det senmesolitiska. I 
det senare fallet är det svårt att argu-
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mentera för någon rimlig relation mel-
lan de två platserna, utan där är likhe-
terna just lika men inte samma (jfr 
Fahlander 2008b). 

När det gäller Skateholm känner 
vi bara till ett fåtal liknande platser i 
Nordeuropa, vilka fördelade över den 
tidsrymd perioden omfattar gör en 
generell fiktion om sydskandinaviskt 
senmesolitiskt gravskick orimlig. En 
generalisering av gravskicket under 
tidsperioden skulle med andra ord 
bara upphöja det lokala till norm. Det 
sammantagna intrycket av fallen Ajvi-
de och Skateholm är snarare att varia-
biliteten sannolikt är ännu större än 
den som framgår av varje plats för sig. 
Bägge fallstudierna visar vilken avgö-

rande roll våra bilder och ingångsföre-
ställningar spelar för hur vi tolkar ett 
material. Genom att medvetandegöra 
processen kan vi dock ställa mer pre-
cisa frågor, vilket i sin tur gör att vi ser 
materialet från fler perspektiv. Att ex-
empelvis i högre grad se gravfält som 
processer ger ny kunskap och öppnar 
upp för nya frågeställningar, som ex-
empelvis hybridisering och de effekter 
som mötet med något främmande och 
okänt kan ge upphov till (jfr Fahlan-
der 2007). 

Keywords: horizontal stratigraphy, fictions, 
Stone Age, grave, methodology, Ajvide, 
Skateholm 
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